Uitnodiging
Special Jazz
Restaurant Plasmeijer bestaat 15 jaar
en dat willen wij graag met u vieren
met een grandioze jazzmiddag op
zondag 8 maart 2009 om 15:30 uur in
ons sfeervolle en gerenoveerde
restaurant in Leimuiden.
Voor deze gelegenheid hebben wij
beslag weten te leggen op een sensationeel 7 man sterk jazzorkest met een een 50-jarige
historie in trad jazz en mainstream en uniek in samenstelling namelijk :

RTDP Revival -

met de oorspronkelijke bezetting van de Rhine Town Dixie

Preachers:
Cees van den Heuvel – trompet en zang, Henk de Jong – trombone, Bert Verhoefsaxen en klarinet, Joost Batelaan – piano en keyboard, Steven Nederhorst – banjo en
gitaar, Tom Wigmore- bas en Pier Manger Cats- drums
De band werd opgericht in 1958, was zeer
succesvol in de 60er en begin 70er jaren en
verzorgde ruim 1000 optredens! Het succes van
het orkest, dat zich met ieder gerenommeerd orkest
kon meten, lag niet alleen in de muzikale talenten
van de jonge bandleden, maar ook voor een groot
deel in de podiumpresentatie waar het plezier van
de vriendschap van afspatte.
Ook in de regio was de band zeer bekend en trad
o.a. vele malen op voor de Alphense Jazzclub en
enkele malen op de Kaagsocieteit tijdens de
Kaagweek met als gasten leden van de Dutch Swing College Band.
Na deze periode hebben de individuele bandleden een rijke schakering doorgemaakt
aan muzikale ontwikkeling. Zo is de trompettist Cees van den Heuvel uitgegroeid tot
een van de vooraanstaande trompettisten in Nederland (en het buitenland) in trad. jazz
en mainstream;hij speelt al een groot aantal jaren in de bekende Revival Jass Band en
heeft met diverse vooraanstaande internationale jazzgrootheden gespeeld. Ook de
andere bandleden hebben hun muzikale sporen verdiend in o.a. jazz combo’s, big
bands en een prijswinnende formatie op het Breda Jazz Festival

De band is sinds begin 2008 weer in oorspronkelijke bezetting bij elkaar en treedt met
een uitgebreider repertoire nu met zeer veel succes regelmatig op. Begin 2009 staat een
tournee naar Oostenrijk op het programma. De oorspronkelijk swing en het
enthousiasme zijn volledig behouden, aangevuld met de verdere muzikale ervaring van
diverse bandleden.
Alle ingredienten voor een bijzonder aantrekkelijk jazzfestijn zijn dus aanwezig en dat
mag u absoluut niet missen. Sterker nog, je moet er gewoon zijn en met volle teugen
genieten van onstuimige swingende jazz.
Frans Plasmeijer zelf zal ook nu weer de ultieme gastheer zijn om deze middag tot een
groot succes te maken.
Bovendien heeft Frans een bijzonder aantrekkelijk 3-gangen Jazzmenu voor 19.50 p.p.
Entreekaarten 5.00 p.p. U kunt reserveren bij Restaurant
Plasmeijer, telefoon 0172 – 509026 of per e-mail:
restaurant@ plasmeijer.nl. Onze raad: reserveer snel
want ons devies is: VOL =VOL.

Tot ziens bij Jazz Special aan de Plas.

Website RTDP: http://www.rtdp.nl

